
Veni, vidi... adiuvavi! Czyli jak 
angażować dorosłych w wolontariat 
oparty na wiedzy i kompetencjach? 
  

Nina Woderska 



Wolontariat – czyli co? 



Wolontariat – czyli co? 
 

Współczesna definicja określa wolontariusza jako kogoś, kto 
ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na 
zasadach określonych w Ustawie o działalności pożytku 
publicznego i wolontariacie, a sam wolontariat jako 
dobrowolną, bezpłatną, świadomą działalność na rzecz 
innych, wykraczającą poza związki rodzinno- koleżeńsko- 
przyjacielskie. 

 



„Mamy obowiązek wpływać na tworzenie wspólnej wiedzy o wolontariacie 
jako formie aktywności, która wspiera, pomaga, rozwija, a przede 
wszystkim uczy, jak być bardziej odpowiedzialnym obywatelem, 
wykorzystującym w życiu empatię, uważność i zaufanie. Wolontariat to 
siła, która jest w stanie rozwijać i wzmacniać osłabione zaufanie pomiędzy 
Polakami”. 

 

Żródło: https://ec.europa.eu/epale/pl/blog/refleksje-liderow-o-wolontariacie-i-wolontariuszach 

Wolontariat – ale po co? 
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Empatia ≠ współczucie 

zaangażowanie ≠ uczestnictwo  

Autor: Brene Brown, źródło:  RSA Shorts - The Power of Empathy 



Dlaczego człowiek angażuje się w działania 
wolontaryjne? 

 

Jest kilka koncepcji wyjaśniających genezę 
działań prospołecznych… 



Dlaczego człowiek angażuje się w działania 
wolontaryjne: 

• Socjobiologia czyli instynkt i geny 

•  Wymiana społeczna: zyski i koszty związane  
z pomaganiem 

• Empatia i altruizm 

źródło: W. Spychała, Zachowania prospołeczne: dlaczego ludzie pomagają innym, Pozaformalna Akademia Jakości Projektu PAJP 



Jak angażować dorosłych                          
w wolontariat oparty na wiedzy               

i kompetencji? 



„Nowy rodzaj zarządzania. Krąg kreatywności”  
– hmmm brzmi znajomo…. 

 1. Wspólne rozwiązywanie problemów 

2. Współdziałanie, współtworzenie nie wystarczy 

3. Zarządzanie przez szkolenie 

4. "Wyłączanie się" w ciągu dnia 

źródło: https://businessinsider.com.pl/rozwoj-osobisty/kariera/ylva-m-andersson-business-insider-trends-
festival/fw00ckt?fbclid=IwAR1MMpw1z_odkDAuRB85HbqBaYb7SLMmsVKw0Qezxgg4nvG8XbEpBYr0NVM 
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Jak angażować dorosłych w wolontariat oparty 
na wiedzy i kompetencji? 

 Pamiętaj o jasnych zasadach, 

 Pamiętaj – niech pojawi się „wartość dodana”, 

Daj możliwość wyboru i podejmowania decyzji, 

Działania oparte na wiedzy i kompetencji nie 
wykluczają szkolenia, 

Wolontariat integruje, wykorzystaj to! 

 



Dziękuję za uwagę 
Zapraszam do zapoznania się z tekstami dotyczącymi 
wolontariatu na platformie EPALE: 

• https://epale.ec.europa.eu/pl/blog/refleksje-liderow-o-
wolontariacie-i-wolontariuszach 

• https://epale.ec.europa.eu/pl/blog/wolontariat-pracowniczy-
szansa-na-podniesienie-kompetencji-zawodowych-czy-
sprytny-zabieg 

Zapraszam do komentowania i dyskusji (na blogu EPALE).  

Kontakt e-mail: N.Woderska@gmail.com 
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